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Abstract 

Objective: Due to the inherent features of digital environment, such as the ease of 

dissemination of information widely and quickly, or the possibility of manipulating digital 

content by anonymous users, the digital environment and digital libraries pose many challenges 

to copyright and legislative decision-making to approve new laws and rules. Investigating the 

issues and challenges of copyright of digital content especially textual resources can help to 

develop digital libraries. The aim of this research was to identify, determine and prioritize the 

issues and challenges of copyright of textual digital resources from the viewpoint of managers 

of academic digital libraries in Tehran. 

Methodology: The methodology of this applied research was the analytical survey and the total 

number of managers of academic digital libraries in Tehran was selected as the research 

population (31 managers). The data were collected through library studies and a questionnaire. 

First, previous studies and the documentary research method were used to review the 

fundamental issues and challenges of copyright of textual digital resources in order to design a 

questionnaire based on the research model. Then, by reviewing the literature and the basis of the 

research model, a questionnaire with 60 items and eight sections was developed after validation 

using expert opinion and reliability verification using Cronbach's alpha method and distributed 

among 31 managers of academic digital libraries in Tehran. The collected data were analyzed 

through descriptive and inferential statistical methods by the SPSS and the Smart PLS softwares 
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Findings: The findings showed that from the viewpoints of managers of academic digital 

libraries' in Tehran, issues and challenges of copyright of textual digital resources are as follows 

in order of importance: defective copyright laws, exceptions and fair use, the nature of the 

digital space, libraries actions, protective and system and network technologies, economy, 

contract and licenses, and moral considerations. The model validity of the issues and challenges 

affecting the copyright of digital textual resources was verified using structural and 

measurement models. Indicators of the nature of digital environment in order of importance 

were: the ease of unauthorized sharing of copyrighted works simultaneously among multiple 

users; the ease of scientific and literary manipulation (plagiarism); the ambiguity of 

responsibility and the right to protect the digital content by digital libraries; the ease of copy and 

paste of digital texts; the distortion and dissemination of copyrighted materials; the problem of 

validating the authenticity of digital content; the possibility of unauthorized reproduction at the 

international level; the inaccurate identification of the production site and the publisher of the 

work; and failure to identify the provenance and publisher of digital content. 

Conclusion: The challenge of defective copyright laws is the most important problem facing 

the copyright of textual digital resources. Due to the widespread use of digital information 

resources, there is a strong need to solve problems and challenges related to the defective 

copyright laws. Therefore, it is important to investigate and resolve issues related to elements 

and constituents of copyright, including the limitations of copyright for digital libraries due to 

the legal issues, the challenges of new media and data formats, the need for contracts between 

publishers and content creators, etc.    
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 چکیده

 یتالیجید یها کتابخانه رانیمد دگاهیاز د یمتن یتالیجیمؤلف منابع د  حق یها مسائل و چالش یبند تیو اولو نییتع ،ییشناساحاضر  پژوهش هدف هدف:

 تهران بود. شهر  یها هدانشگا

 های دانشگاه یتالیجید یها کتابخانه رانیمدنفر از  13پژوهش، آماری این  جامعه انجام شد و یلیتحل-یشیمایپ روش اب و یپژوهش از نوع کاربرد شناسی: روش

 یو استنباط یفیآمار توص یها ها با استفاده از روش داده. استفاده شد یشیمای( و پیا )کتابخانه یها از دو روش مطالعه اسناد داده یبه منظور گردآور است.شهر تهران 
 د.ها استفاده ش داده لیو تحل هیتجز یبرا «اس ال یاسمارت پ»و  «اس اس یپ اس» یزارهااف قرار گرفتند و از نرم لیو تحل هیمورد تجز

عبارتند از:  و اولویت تیاهم بیشهر تهران به ترت یدانشگاه یتالیجید یها کتابخانه رانیمد دگاهیاز د یمتن یتالیجیمنابع د مؤلف  حق یها مسائل و چالش ها: یافته

اقتصاد، قراردادها و مجوزها  ،یا و شبکه یستمیس ،یحفاظت یها یفناور ها، کتابخانه تیفعال ،یتالیجید یفضا تیو استفاده منصفانه، ماه استثنائات ،یقانون یها یکاست
 ی.ت اخالقمالحظاو 

مؤلف   های قانونی تأثیرگذارترین مؤلفه بر حق اما در این میان کاستی ؛مؤلف منابع دیجیتالی متنی وجود دارد  های متعددی در حوزه حق مسائل و چالش گیری: نتیجه

. وجود دارد یقانون یها یمربوط به کاست یها ائل و چالشبه حل مس یمبرم ازین ،یتالیجیکه امروزه با گسترش استفاده از آثار دی در حالمنابع دیجیتالی متنی است. 
 مسائل علت به کتابخانه حقوق های محدودیت جمله از بعد این های شاخص به مؤلف مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین، توجه  بنابراین، نیاز است قانون حق

 نشر قرارداد فقدان دیجیتالی، محیط در ها آن پیگیری و قوانین اجرای و نحوه در ابهام زمان، طول در و متفاوت های قالب در آثار مؤلف  حق بودن تغییر مستعد حقوقی،
 قانون در دیجیتالی آثار خصوص در ای  واحده ماده نبود شفاف، صورت به ایران حقوقی عرف مطابق اثر عرضه یا نشر قرارداد تنظیم عدم و پدیدآورندگان و ناشر بین
 .است ضروری ها چالش رفع برای ها، مهنا آئین ومؤلف   حق

 

 های دانشگاهی.  کتابخانه ها،  چالش ،یمنابع متن ،یتالیجید   مؤلف، کتابخانه حق :ها دواژهیکل
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 مقدمه و بیان مسئله

وق خصوصی است. این حقوق به خالقان یا صاحبان حق اختراع، عالئم تجاری حق ء، جز1حقوق مالکیت فکری

 هیاعالم 72 هحقوق در ماد نیامند شوند.  دهد تا از مزایای آثارشان بهره مؤلف اجازه می یا آثار دارای حق

منتج از  یو معنو یماد یایکه حق حفاظت از مزا یمشخص شده است؛ به نحو زیحقوق بشر ن یجهان

 .کند یفراهم م ،صاحب آن محصول ایکننده جادیشخص ا یرا برا یهنر ای یادب ،یمحصوالت علم آفرینش

شود: یک. حقوق مادی پدیدآورنده که عبارت است از حق انحصاری   مؤلف به دو قسمت تقسیم می   حق

ار، حق نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و غیره؛ و دو. حقوق معنوی )اخالقی( پدیدآورنده که شامل حق انتش

ها  (. این1931حرمت نام و عنوان پدیدآورنده، حق حرمت اثر و حق عدول یا پس گرفتن اثر است )نوروزی، 

 1931مصوب « قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» 71و  13، 9مواردی هستند که در مواد 

 شوند.   که باید و شاید رعایت نمیطور   اند و بعضی اوقات در فضای دیجیتالی آن مورد اشاره قرار گرفته

امکان  ایاطالعات  عیو وس عیخود مثل سهولت در انتشار سر یذات یها  یژگیو به علت یتالیجید یفضا

کرده و  جادیمؤلف ا   حق نهیرا در زم ییها چالش، اطالعات توسط کاربران مجهول و مجعول یدستکار

شده به عنوان  یتالیجیسخت کرده است. آثار د دیجد نیقوان گذاران را در رابطه با وضع  قانون یریگ  میتصم

 ن،ی. بنابرادنده  یم شیرا افزا دآورندگانیخطر تجاوز به حقوق مؤلفان و پد ،یتالیجید یها  منبع کتابخانه

ها را در ارائه خدمات مؤثر و   آن دتوان  مؤلف مواجه هستند که می   با چالش بزرگ حق یتالیجید یها  کتابخانه

 کی است. یتالیجید یبر محتوا یها مبتن  نوع کتابخانه نیااساس  رایز ؛کاربران بازدارد هبه جامع ازیمورد ن

)از  شده یتالیجید یاطالعات یایاش یو منسجم حاو افتهیشده، سازمان  تیریمد یا مجموعه یتالیجیکتابخانه د

ها و  از روش یتالیجید یها  یه کمک فناور( است که بییدئویو و یصوت ،یریتصو ،یعدد ،یمتن یها داده لیقب

 ،یابیباز ،یجستجو، دسترس ،یده  ازمان)مانند: انتخاب، س یمنابع اطالعات تیریمد یبرا یدیجد یابزارها

 .کند ی( استفاده میمنابع اطالعات یحفاظت و نگهدار

 یها  که نسبت به کتابخانه ییایدر کشور که به علت مزا یتالیجید یها  کتابخانه ادیتوجه به حضور و ازد با

 یها  مختلف به همگام شدن با فناوری یو پژوهش یآموزش یها ها و مؤسسه  دانشگاه لیتما زیدارند و ن یسنت

 رایز ؛شده است انینما شیپ از شیب یتالیجیمؤلف منابع د   حق بهتوجه  تأکید و ضرورت ن،ینو یتالیجید

 داریقابل توسعه و پا یخود، در صورت یروند تکامل یدر ط 7یتالیجیدی ها  واسپارگاهو ها   کتابخانه وها،یآرش

 یتالیجیمؤلف آثار د   برخورد با حق یچگونگزمینه در درستی  یاستگذاریس مشی و  خط خواهند ماند که

 
1. Intellectual Property Rights 

2. Digital repositories  
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و قرار دادن آثارشان  یبه همکار یلیتما ز،ین اثر یصورت، ناشران و صاحبان حق مال نیا ریداشته باشند. در غ

 ها و  واسپارگاه منابع هیافراد در ته نیبه حقوق ا یتوجه  ینخواهند داشت. ب یتالیجید یها  کتابخانهدر 

به  یلیم، قشر از جامعه نیو ا کند  یم جادیا شهیاصحاب هنر و اند یبرا یناامن طیمح یتالیجید یها  کتابخانه

 ی،بدون شک متضرر اصل ،یرغبت  یب نیا هجینداشته و در نت یآثار فکر خلقو ابتکار و اختراع و  دهیظهور ا

متحمل خسارات  یالملل  نیو ب ملیدانشمندان، در عرصه مخترعان و از نبوغ  تیجامعه است که با محروم

 . شود  یم یریناپذ  جبران

ها نشان   های دیجیتالی انجام شده است که مرور آن  مؤلف و کتابخانه  های چندی در حوزه حق  پژوهش

های   های مشابه در حوزه حقوق و به روش نظری صورت گرفته است. بعضی  پژوهش  بیشتر پژوهش دهد که  می

( و انصاری 1931(، رحمانی )1937(، رسولی )1933(، اسدی )1931انجام شده از قبیل پژوهش ایرجی )

شور؛ با ( در خارج ک7111) 9( و وان7111) 7(، کایاسالن7113) 1( در ایران؛ و نیز پژوهش نیگرش1931)

های   های قانونی و چالش  مطالعات نظری کتب و مقاالت و بررسی قوانین حقوق مالکیت فکری، به کاستی

اند.    های نوین اطالعاتی و ارتباطی اشاره داشته  گسترده حقوقی به وجود آمده با توجه به ظهور فناوری

(، 1939زاده )  (، افشار و قائمی1931طی )(، خیا1931های برخی دیگر مانند صفایی و افشار قوچانی )  پژوهش

( در خارج کشور؛ با مطالعه قوانین و 7112) 3( در ایران و نیز واهید1913(، ساالری )1937شاکری و حبیبا )

های دیجیتالی و   مندی از استثنائات استفاده آموزشی کتابخانه  مقررات در پی تفسیری از قوانین جهت بهره

اند.   مؤلف جهت استفاده از آثار بوده  ریزی برای کسب مجوز از مالکان حق  ه به برنامهمؤسسات مشابه و یا توج

( بوده است. سعیدی، حاجی 1933مؤلف، موضوع پژوهش پاپی )  توجه به الزامات فنی و نیاز به حفاظت از حق

 یحاجه سعیدی، هایی با روش پیمایشی انجام دادند ک  پژوهش ،(7111) 1( و اوالکا1937حسینی و سعیدی )

ی دیدگاه دانشجویان نسبت به نقض قانون حق نشر؛ و اوالکا، دیدگاه کتابداران در مورد دیو سع ینیحس

( به دنبال ارائه یک راهکار 7111) 1اند. هنگ شیان  مؤلف را بررسی کرده  هایی برای مقابله با نقض حق  حل  راه

 الی بوده و یک مدل در این باره پیشنهاد کرده است.های دیجیت  مؤلف در کتابخانه   جهت حفظ تعادل حق

است. چنانچه نگرش  گذاردر سرنوشت آن تأثیر اریبس یتالیجید هبه کتابخان کتابخانه رانینوع نگرش مد 

و  یساخت، ماندگار هنیو زم طیوجود داشته باشد، شرا یتالیجید یها کتابخانه یها از مسائل و چالش یقیدق
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مانند هر طرح ی تالیجیکتابخانه د یو بقا جادی. از آنجا که ا(1913)ساالری،  شود یفراهم م تر ها راحت  آن یبقا

 ییگوناگون است و کارا یها  نهیجامع در زم یدگاهیبه امکانات مربوطه و د یابیدست ازمندین یگریو برنامه د

برخوردار  ییها و چالش انعقابل دسترس به طور حتم از مو یایبا وجود تمام مزا یتالیجیاثربخش کتابخانه د

 یها  کتابخانه هو توسع شبردیمؤثر جهت پ یگام دتوان  ها می  موانع و اقدام جهت رفع آن نیا ییشناسا ؛است

 زمان زیادی است که شاهد  که نیعلم و دانش در کشورمان باشد. با توجه به ا هو به تبع آن، توسع یتالیجید

ها را   نوع کتابخانه نیا یاطالعات یاکثر محتوا ،یو از طرف هستیمشورمان در ک یتالیجید یها  کتابخانه تیفعال

 منابع عمده اند  داشته ( اظهار1939گونه که حریری و رادفر )  آن دهد  یم لیتشک یمتن یتالیجیمنابع د

 ییشناسا ؛هستند نشریات و ها کتاب سنتی، های کتابخانه همانند ایران، دیجیتالی های کتابخانه در الکترونیکی

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به  ن،یاست. بنابرا ینوع منابع ضرور نیمؤلف ا  حق یها مسائل و چالش لیو تحل

مؤلف منابع    حق یها و چالش ئلاز مسا یلیچه تحلی تالیجید یها  کتابخانه رانیپرسش است که مد نیا

 دارند؟ ی متنیتالیجید

ر پژوهش حاضر بدان توجه شده، شناسایی و تحلیل مسائل و ای که د  با توجه به مطالب ذکر شده، مسئله

 اند.  های ذیل طراحی شده  مؤلف منابع دیجیتالی متنی است که بدین منظور، پرسش   های حق  چالش

رو   به  هایی رو  بر مبنای پیشینه نظری و پژوهشی با چه مسائل و چالشمنابع دیجیتالی متنی مؤلف   حق. 1

 است؟

های دیجیتالی   مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه   های حق  ئل و چالش. ابعاد مسا7

 دانشگاهی شهر تهران به ترتیب اولویت کدامند؟

 یها کتابخانه رانیمد دگاهیاز د یمتن یتالیجیمنابع دمؤلف   حق یها مسائل و چالش ریمتغ یها مؤلفه. 9

 کدامند؟ تیاهم بیتشهر تهران به تر یدانشگاه یتالیجید

 شناسی روش

متنی  یتالیجیمنابع دمؤلف   حق یها مسائل و چالشبندی   یی و اولویتشناسابا هدف حاضر کاربردی پژوهش 

اطالعات، به روش مطالعه  یپژوهش، گردآور نی. در اانجام شد تحلیلی-پیمایشی از دیدگاه مدیران، به روش

 ای  ساخته  محقق پرسشنامهپژوهش،  این در ها  داده آوری  جمع ابزارد. انجام ش یشیمای( و پیا )کتابخانه یاسناد

 متنی دیجیتالی منابع مؤلف   حق های  چالش و مسائل شناسایی هدف با و نظری مطالعات اساس بر که است

متخصصان  اریپژوهش حاضر در اخت   نامه پرسش های پرسش ،ییمحتوا ییروا یبه منظور بررسشد. سپس  تهیه

منظور از متخصصان در  قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شد. یفکر تیو حقوق مالک یتالیجید یها  بخانهکتا
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اند یا   مؤلف آثار علمی منتشر کرده   های دیجیتالی یا حق  اینجا یعنی پژوهشگرانی که در حوزه کتابخانه

 و شد محاسبه کرونباخ آلفای وسیله به ابزار اند. پایایی  اساتیدی که در حوزه مذکور سابقه تدریس داشته

 پرسشنامه این قابل مشاهده است. 1آمد. جدول آزمون پایایی پرسشنامه در جدول  دست به 391/1 معادل

 است متنی دیجیتالی منابعمؤلف   حق بر های چالش و مسائل تأثیر به مربوط پرسش 11 و بخش هشت شامل

 .است شده تعریف لیکرت طیف در که

در سطح شهر تهران شناسایی و در نظر گرفته شدند،  فعالی که دانشگاهی دیجیتالی خانهکتاب 12از 

های   نفر از مدیران کتابخانه 31ها همکاری کردند. از میان   دهی به پرسشنامه  کتابخانه در پاسخ 13تعداد 

 ریبه آن است، مد وابسته یتالیجیکه کتابخانه د یا دانشکده ای یکتابخانه دانشگاه ریشامل مددیجیتالی 

در  تیاطالعات مشغول فعال یفناور ریمنابع و مد یساز تالیجید ریمنابع، مد یده  سازمان ریمنابع، مد نشیگز

خام به دست  یها داده، ها  داده لیو تحل هیبه منظور تجزپاسخ دادند.  پرسشنامهنفر به  91 ،یتالیجیکتابخانه د

اس مورد    ال  یو اسمارت پ  اس   اس   یپ   اس یافزارها  مناسب و نرم ین آماربا استفاده از فنو یآمده از جامعه آمار

مراحل  1شکل . رندیگ یکنندگان قرار م استفاده اریدر اخت عاتو پس از پردازش به شکل اطال لیو تحل هیتجز

 دهد.  انجام این پژوهش را نشان می

 نامه پژوهش . آزمون پایایی پرسش1جدول 

 متغیرها
تعداد 

 ها  گویه
 آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ

 834/0 31 ماهیت فضای دیجیتالی

915/0 

 719/0 4 قراردادها و مجوزها

 832/0 34 های قانونی کاستی

 777/0 6 ها فعالیت کتابخانه

 793/0 7 ای های حفاظتی، سیستمی و شبکه  فناوری

 721/0 1 مالحظات اخالقی

 799/0 4 اقتصاد

 879/0 9 ات و استفاده منصفانهاستثنائ
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 استفاده مورد روش و پژوهش انجام مراحل .1شکل 

 ها   یافته

توانند بر   کنیم که به صورت بالقوه و بالفعل می  هایی اشاره می  ها به مجموعه گویه  در بررسی مسائل و چالش

ها، بر اساس بررسی متون و مطالعات   اشند. ابتدا این مسائل و چالشمؤلف منابع دیجیتالی متنی اثرگذار ب   حق

 یها یقراردادها و مجوزها، کاست ،یتالیجید یفضا تیماه بعد شامل 1ای شناسایی و در نهایت، در   کتابخانه

نائات اقتصاد و استث ،یمالحظات اخالق ،یا و شبکه یستمیس ،یحفاظت یها  یها، فناور کتابخانه تیفعال ،یقانون

های ماهیت فضای   بندی شدند. عامل اول با عنوان مسائل و چالش  گویه دسته 11و در  و استفاده منصفانه

های مربوط به بعد ماهیت فضای   ، به طور مفصل مؤلفه7مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت. جدول  19دیجیتالی با 

 .دهد  دیجیتالی را نشان می
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 مؤلف منابع دیجیتالی متنی   فضای دیجیتال بر حق ماهیت های تأثیر  مؤلفه . 2جدول

 منابع مؤلفه ردیف

 (3191پاپی ) یتالیجید طیدر مح سندگانیاز نو یحقوق یها تیحما یدگیچیپ 3الف 

و آسان  عی( گسترده، سرعیبر انتشار )توز حیکنترل صح یدشوار 2الف 

 اثر

 (2008) 2(؛ شتار3196)3کلین، موس و ادواردز

به نسبت  یتالیجیاز متون د یبردار  یو کپ یبردار ت نسخهسهول 1الف 

 یمتون چاپ

، (؛ کلین3191(؛ حسین نسب و مختاری )2008شتار )

(، 3177) 1(، زایلینسکی3196) موس و ادواردز

 (3191میرحیدری )

مؤلف به طور    حق یآثار دارا رمجازیغ یگذار  اشتراک  سهولت به 4الف 

 عددکاربران مت نیهمزمان در ب

 یو شارق انیعبدالله(؛ 3196) ، موس و ادواردزکلین

 (3191 ،ی)امام؛ (3187)

و اعتبار  یلطمه به حقوق معنو جهیو انتشار آثار و در نت فیتحر 5الف 

 مؤلف

 ،یحافظ پوریعل ،یسهراب؛ (2035) 4آداو؛ (2008شتار )

 (3186(؛ مطلبی )3191) ییطباطبا مهر یو نق ییرضا

 طی( در محیمؤلف )بر اساس آثار چاپ  دن مفهوم حقش معنا  بی 6الف 

 یتالیجید

 (2035آداو )

 (3190(؛ ستوده، رفیع و میرزایی )3191امامی ) (ی)سرقت ادب یو ادب یسهولت دستبرد علم 7الف 

 (2035)  6؛ هاندا و بهات(2038)  5یاوگک - رهیبوسا منتشر شده یو اصالت محتوا تیسند یمشکل بررس 8الف 

مؤلف    به حق یاز عدم توجه کاف یآثار ادب دآورندگانیپد یگرانن 9الف 

 یتالیجید یها  یدر عصر توسعه فناور

 (2009) 7(؛ ماهش و میتال2035آداو )

 (3194رستمی ) و منتشرکننده اثر دیمحل تول قیدق ییعدم شناسا  30الف 

توسط  تالیجید یو حق حفاظت محتوا تیابهام در مسئول  33الف 

 ها بخانهکتا

 (2031) 8کالهون

 (2038) 9کهینده یالملل نیدر سطح ب رمجازیغ ریامکان تکث 32الف 

 (3194) یو اکرم یاسالم نیمع ،یعباس مؤلف   نامشخص بودن مکان وقوع تخلف در حقوق  31الف 

 دهد.  میی را نشان متن یتالیجیمؤلف منابع د   قراردادها و مجوزها بر حق ریتأثهای   ، مؤلفه9جدول 

 

 
1. Kelin, Moss & Edwards 

2. Shettar 

3. Zielinski 

4. Adav  

5. Bosire-Ogechi 

6. Handa & Bhatt 

7. Mahesh & Mittal 

8. Calhoun 

9. Kehinde 
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 مؤلف منابع دیجیتالی متنی   قراردادها و مجوزها بر حق های تأثیر  . مؤلفه0جدول 

 منابع مؤلفه ردیف

 طیمنابع کتابخانه )شرا نیمؤلف جهت تأم  مشکالت کسب مجوز از مالکان حق 3 ب

 باال( یها نهیمختلف و هز یدشوار مذاکره با مالکان حقوق

 (2033) 3اسلوتر-لوکاس؛ (2038) ندهیکه

 (2038) 1(؛ توتو2031) 2والترز مؤلف مطرح شده در قانون توسط مجوزها  نشناختن استثنائات حق تیبه رسم 2 ب

و  یفکر تیحقوق مالک نفعان  یو ذ دآورندگانیپد نیب یتفاوت قراردادها 1 ب

 مجوزها( طیدر شرا یکپارچگیو صنعت نشر )عدم  ییاینظر جغراف ها از  کتابخانه

 (3196موس و ادواردز) کلین،

صدور  یها مؤلف و مدل   حق یقراردادها و مجوزها یها  تیو محدود طیشرا 4 ب

 .شود یها م کتابخانه یبرا ییها تیمجوز که منجر به محدود

(؛ 2038(؛ توتو )2031(؛ کالهون )2032) 4وایت

(؛ پاپی 2031(؛ والترز )3997) 5آیزنس کیتز و ترنر

(3191) 

 .دهد  مؤلف منابع دیجیتالی متنی را نشان می   های قانونی بر حق  کاستی های تأثیر  ، مؤلفه3جدول 

 مؤلف منابع دیجیتالی متنی   بر حق های قانونی  کاستی های تأثیر  . مؤلفه0جدول 

 منبع مؤلفه ردیف

(؛ 3186صادقی و خلج ) یتالیجیعصر د ریمؤلف با مسائل متغ   حق نیبه روز نبودن قوان 3 پ

 (3191مامی )ا

 موس و ادواردز ن،یکل یتالیجید طیها در مح آن یریگیو پ نیقوان یابهام در نحوه اعمال و اجرا 2 پ

 (3186(؛ مطلبی )3196)

و  کانتایکاندپاناوار، راجان متفاوت و در طول زمان یها مؤلف آثار در قالب  بودن حق  رییمستعد تغ 1 پ

 (2030) 6تاندار

 ن،یکل(؛ 2031کالهون ) آثار خالقانه دیدر تول قیو تشو بیو عدم ترغ ینوآور یبرا فیضع طیشرا جادیا 4 پ

 (3196) موس و ادواردز

 یعرضه اثر مطابق عرف حقوق ایقرارداد نشر  میو عدم تنظ دآورندگانیناشر و پد نیفقدان قرارداد نشر ب 5 پ

 به صورت شفاف رانیا

 (3186مطلبی )

 جادیا جهیاز محتوا و در نت مدت یطوالن ینگهدار ایانتشار  ،ی)دسترس  انهمحدود شدن حقوق کتابخ  6 پ

 ی( به علت مسائل حقوقیتالیجید یها مشکل در توسعه کتابخانه

(؛ کالهون 3191پاپی )

(2031) 

 (2031کالهون ) مؤلف آثار حق تیشدن دوره حما تر  یبه علت طوالن یکاهش قلمرو عموم 7 پ

 تا(  )بی 7لوید یعموم یاطالعات یها  گاهیاز وب و پا یتالیجیمؤلف در خصوص برداشتن منابع د   ابهام در قانون حق 8 پ

 
1. Lucas-Schloetter 

2. Walters 

3. Tutu 

4. White 

5. Eisenschitz & Turner 

6. Kanndppanavar, Rajanikanta & Tandur 

7. LIoyd 
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 منبع مؤلفه ردیف

 آزاد یدسترس

 (3191پاپی ) ها نامه نیو آئمؤلف   حقدر قانون  یتالیجیدر خصوص آثار د یا  نبود ماده واحده 9 پ

 (3191امامی ) یشدن حقوق مؤلف به علت فقر قانون مالیبه پا قیتشو 30 پ

 (2031کالهون ) المالک )گمنام( مؤلف آثار مجهول  حق تیوضع نییتع یدشوار  33 پ

 (2038توتو ) المالک مالکان آثار مجهول تیهو صیو تشخ یابی  مکان یدشوار 32 پ

آثار، قلمرو  یمؤلف برا شده حق نییتع یها مختلف )مانند تفاوت در دوره یکشورها نیتفاوت در قوان 31 پ

 (رهیدامنه استثنائات و غ ای یعموم

(، 2033لوکاس اسلوتر )

 تا(  لوید )بی

در سطح  یکیمؤلف منابع الکترون   آن از حق تیبه معاهده برن و محروم شدن از حما رانیا وستنیعدم پ 34 پ

 یالملل  نیب

 (3191امامی )

 .دهد  متنی را نشان می مؤلف منابع دیجیتالی  بر حقها   کتابخانه تیفعال ریتأثهای   ، مؤلفه1جدول 

 یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   ها بر حق  کتابخانه تیفعال ریتأث یها  مؤلفه. 5جدول 

 منبع مؤلفه ردیف

(؛ 2009(؛ ماهش و میتال )3191پاپی ) رمجازیحفاظت از محتوا در برابر استفاده غ یها یدشوار 3 ت

 (2038) 3کاماو

به علت عدم مؤلف   حق یبه آثار دارا یه دسترسو ارائ یساز تالیجیدر د تیمحدود 2 ت

 ها آن تیمالک

 (2035آداو )

 حق تیضمن رعا یتالیجیاستفاده از منابع د یروش مناسب برا نییدر تع یدشوار 1 ت

 مؤلف 

 (2033) 1؛ امالو(3998) 2ولندیو کل یکان

محتوا بدون و انتقال  یساز  تالیجید یندهایو فرا ها استیبه علت سمؤلف   حقنقض  4 ت

 و ناشر سندهینو دییتأ

 (2038کهینده )

 (2033اسلوتر )-لوکاس اثراز  یتالیجید یا نسخه جادیا یابهام در مجاز بودن کتابخانه برا 5 ت

   فراداده حق ای)مانند عدم استفاده از اَبَر برچسب  یبه مسائل حفاظت فن یتوجه کم 6 ت

 مؤلف(

و  ییرضا ،یحافظ پوریعلسهرابی، 

 (3191یی )طباطبا مهر ینق

 یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   بر حق یا  و شبکه یستمیس ،یحفاظت یها  یفناور ریتأث یها  ، مؤلفه1جدول 

 .دهد  یرا نشان م

 

 
1. Kamau 

2. Kunny & Cleveland 

3. Amollo 
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 یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   بر حق یا  و شبکه یستمیس ،یحفاظت یها  یفناور ریتأث یها  مؤلفه. 3جدول 

 منبع مؤلفه ردیف

شده  تیاثر حما کیموقت  ریمؤلف محسوب شدنِ بازتکث  حق نقض 3 ث

 مدرک در مرورگر و خواندن محتوا( شیمؤلف )نما  توسط حق

(؛ صادقی و خلج 3186(؛ مطلبی )2038) 3راتو و یودا

 (3191(؛ حسینی نسب و مختاری )3186)

 یاز آثار دارا یزدن اقدامات حفاظت فن  دور یها ستمیس عیو توز جادیا 2 ث

 مؤلف  قح

 (2009ماهش و میتال )

( با ارائه DRM) یتالیجیحقوق د تیریمد یها در تضاد بودن نظام 1 ث

انتشار،  و،یآرش ،یدر نگهدار تیمحدود جادیو امؤلف   حقاستثنائات 

 مؤلف  حق یبه منابع دارا یو دسترس عیتوز

(؛ 2036) 1(؛ اوتایک2030) 2(؛ اوما و سیهانیا2038توتو )

  5پیو تر یروزنبت، مون (؛2033) 4وبشانودر و کی

 (3990) 7ساموئلسون ؛(2003) 6انالیآ ؛(2003)

 (2009) 8و استراکانتونا یکاپون نوس،یمر کو،ینیکال همتا  به  همتا ای رینظ  به رینظ یها شبکه یمؤلف توسط اعضا  نقض حق 4 ث

را  یزیچه چ یچه کس که نیا صی)تشخ یابیرد ستمیعدم وجود س 5 ث

 (رهیو غ یتجار ،یشخص ،ی)آموزش یچه هدف یکرده و برا یریرگبا

 (2035هاندا و بهات )

 (2038توتو ) .آر.ام.(ی)د یتالیجیحقوق د تیریفروش توسط مد نینقض اصل اول 6 ث

 یبردار  نسخه یِمعنا که محدودساز نی)بد نترنتیشبکه متقابل ا تیماه 7 ث

 (کند یرا سخت م ییایمنطقه جغراف کیبه 

 (2035اندا و بهات )ه

 .دهد  یرا نشان م یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   بر حق یمالحظات اخالق ریتأث یها  ، مؤلفه2جدول 

 یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   بر حق یمالحظات اخالق ریتأث یها  . مؤلفه3جدول 

 منبع مؤلفه ردیف

 نیآزاد و در ع یاز دسترس تیحما یکتابداران )دو راه یاخالق یمسائل مربوط به کدها 3 ج

 مؤلف(  از حق تیحال، حما

و  یکاپون نوس،یمر کو،ینیکال

 (2009استراکانتونا )

 قیمؤلف، مصاد  حق یالملل نیب نیاز قوان یتالیجیدر مخاطبان آثار د یکاف ینبود آگاه 2 ج

 مربوط به آن یها و مجازات یدستبرد علم

 (3191) و ذاکر یریم

 حق یو مجوزها نیمحتوا در مورد قوان عیو توز تیریبا مد ریاد درگافر یکمبود آگاه 1 ج

 مؤلف به صورت ناآگاهانه  مؤلف و نقض حق 

 (2009ماهش و میتال )

 

 .دهد  یرا نشان م یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   بر حق اقتصاد ریتأث یها  ، مؤلفه1جدول 

 
1. Rutto & Yudah 

2. Ouma & Sihanya 

3. Otike 

4. Schonwetter & Ncube 

5. Rosenbatt, Mooney & Trippe 

6. Iannella 

7. Samuelson 

8. Kallinikou, Marinos, Kaponi & Strakantouna 
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 یمتن یتالیجیمؤلف منابع د  بر حق اقتصاد ریتأث یها  . مؤلفه3جدول 

 منبع مؤلفه ردیف

 (3196) موس و ادواردز ن،یکل یتالیجید یفناور ریاثر به علت تأث یگذار  متیبر ق حیعدم کنترل صح 3 چ

 فیها و ضع توسط کتابخانه گانیرا یدسترس جادیمالکان حقوق از ا یتیو نارضا ینگران 2 چ

 شدن بازار فروش

 (2033اسلوتر ) -لوکاس

متن کامل  لیمؤلف به علت وجود فا یفروش اثر و لطمه به منافع ماد زانیم نآمد  نییپا 1 چ

 نترنتیدر ا مجاز ریکتاب به صورت غ

 (3191پاپی )

 لیتبد ایبه کتابخانه  یکیالکترون یها  ناشران از فروش کتاب اطیامتناع و احت 4 چ

 جهت حفظ سهم بازار خود ،یتالیجیبه آثار د شانیها کتاب

(؛ والترز 3191میرحیدری )

 (2038(؛ توتو )2031)

 

را نشان  یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   استثنائات و استفاده منصفانه بر حق ریتأث یها  مؤلفه، 3جدول 

 .دهد  یم

 یمتن یتالیجیمؤلف منابع د   بر حق ستثنائات و استفاده منصفانها ریتأث یها  مؤلفه .3 جدول

 منبع مؤلفه ردیف

 (3192رسولی ) استفاده منصفانه نین و حذف قوانخطر محدود شد 3 ح

فرمت  کیدر انتقال اثر به  یشدن از استثناء با هدف نگهدار مند ابهام در بهره 2 ح

 تر مناسب

 (2033اسلوتر ) -لوکاس

 

 (2033اسلوتر ) -لوکاس یهدف نگهدار یتحت استثنا جادیقابل ا یها تعداد نسخه نییابهام در تع 1 ح

 یایمزا افتیکتابخانه جهت در یبرا طیآستانه الزامات واجد شرا نییمشکل تع 4 ح

 حق استفاده از استثنائات را دارند؟( ییها ها و سازمان استثنائات )چه کتابخانه

 (2033اسلوتر ) -لوکاس

 (3186(؛ مطلبی )2035هاندا و بهات ) موارد تحت استفاده منصفانه نییمؤلف جهت تع ابهام قانون حق 5 ح

 (3191پاپی ) یا کتابخانه نیو امانت ب یدر امانت فرد یدشوار 6 ح

(؛ خان 2001) 2؛ ساهو و رائو(2004) 3گراهام و بچمان منصفانه بودن مصارف خاص نییکتابداران در مورد تع نانیعدم اطم 7 ح

 (2007) 4(؛ افضل و دیگران2008) 1و مخدومی

دسترس قرار گرفتن منابع بر اساس به علت در  گرانید یاستفاده احتمال   سوء 8 ح

 یاستفاده آموزش ایاصل استفاده منصفانه 

 (3998) ولندیکلکانی و 

اثر به  دی)بازتول CC-BY یمشکالت استفاده مجدد از اثر تحت مجوزها 9 ح

 (سندگانیاز زحمت نو رمنصفانهیو غ یو سوءاستفاده تجار دیجد یا وهیش

 (2008) 6(؛ نیکلسون و کاوویا2037) 5پویندر

 
1. Graham & Bachmann 

2. Sahoo & Rao 

3. Khan & Makhdumi 

4. Afzal 

5. Poynder 

6. Nicholson & Kawooya 
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های هر یک از متغیرها و ابعاد آن پیوسته است، به منظور بررسی نرمال بودن     که داده ابتدا با توجه به این

اسمیرنوف استفاده شد. این آزمون نشان داد که تقریباً همه ابعاد متغیر -ها از آزمون کلموگروف توزیع داده

« پیرسون»نرمال هستند. بنابراین از آزمون همبستگی  مؤلف منابع دیجیتالی متنی   های حق  مسائل و چالش

طور که   همان دهد.  های این متغیر را نشان می  بستگی بین مؤلفهم، آزمون ه11کنیم. جدول   استفاده می

 .ها رابطه وجود دارد  مؤلفه شتریب نیب دهد،  ینشان م اطالعات جدول

 مؤلف منابع دیجیتالی متنی  های حق  ئل و چالشهای متغیر مسا  بین مؤلفه« پیرسون». آزمون 13جدول

ماهیت  ها  متغیرها/گویه

فضای 

 دیجیتالی

قراردادها و 

 مجوزها

های   کاستی

 قانونی

فعالیت 

 ها  کتابخانه

های   فناوری

 حفاظتی

مالحظات 

 اخالقی

 استثنائات اقتصاد

ماهیت فضای 
 دیجیتالی

3        

قراردادها و 
 مجوزها

203/0 3       

های   ستیکا
 قانونی

**688/0 
**455/0 3      

فعالیت 
 ها  کتابخانه

**663/0 
*109/0 

**608/0 3     

های   فناوری
حفاظتی، 

سیستمی و 
 ای  شبکه

*151/0 
*431/0 

**558/0 228/0 3    

مالحظات 
 اخالقی

**555/0 359/0 **573/0 
**482/0 270/0 3   

 573/0** 359/0 555/0** اقتصاد
**482/0 270/0 **3 3  

استثنائات و 
 استفاده منصفانه

**491/0 210/0 **683/0 **541/0 **661/0 350/0 350/0 3 

 11/1در سطح  داری معنی **و  11/1در سطح  داری معنی *

های   های ماهیت فضای دیجیتالی، قراردادها و مجوزها، کاستی  شود برای مؤلفه  طور که مالحظه می  همان

  حقهای مؤثر بر  اخالقی، اقتصاد، استثنائات و استفاده منصفانه و متغیر مسائل و چالش قانونی، مالحظات

های پارامتریک و برای   است که از آزمون 11/1تر از   آزمون بزرگ داری معنیمنابع دیجیتالی متنی سطح مؤلف 

آزمون کمتر از  داری یمعنسطح  ای  های حفاظتی، سیستمی و شبکه  فناوری های فعالیت کتابخانه و  مؤلفه

توان  اما از لحاظ آماری به خاطر دو مؤلفه نمی ؛شود  های ناپارامتریک استفاده می  است که از آزمون 11/1

آید اختالف اندکی با هم  آزمون را تغییر داد. همچنین، مقدار عددی که از پیرسون و اسپیرمن به دست می
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شوند از آزمون همبستگی  ای متغیر مورد مطالعه نرمال محسوب میه  دارند. بنابراین، چون تقریباً همه مؤلفه

 کنیم.  پیرسون استفاده می

 ها و مدل پژوهش  تحلیل داده

های آن از دیدگاه   منابع دیجیتالی متنی و مؤلفهمؤلف   حقهای  در بررسی وضعیت متغیر مسائل و چالش

ای لیکرت استفاده شده است. نتایج به   مرحله 1های دیجیتالی دانشگاهی تهران، از طیف   مدیران کتابخانه

مؤلف منابع دیجیتالی    های حق  دهد که میانگین متغیر مسائل و چالش  ، نشان می11دست آمده در جدول 

قرار دارد که در پیوستار ارزیابی در سطح مطلوب قرار  71/3تا  19/9های آن بین   متنی و تمامی مؤلفه

 گیرند.  می

 گیری مدل مفهومی پژوهش  ن پایایی مدل اندازه. آزمو11جدول 

 میانگین متغیر )سازه(
انحراف 

 استاندارد
 بار عاملی

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE>

0/4 
CV 

Com 

 582/0 99/1 ماهیت فضای دیجیتال
تا  536/0بین 

732/0 
843/0 871/0 430/0 249/0 

 607/0 69/1 قراردادها و مجوزها
تا  642/0بین 

828/0 
747/0 821/0 540/0 253/0 

 550/0 78/1 های قانونی  کاستی
تا  546/0بین 

769/0 
838/0 832/0 430/0 284/0 

 638/0 93/1 ها  فعالیت کتابخانه
تا  574/0بین 

790/0 
793/0 847/0 484/0 402/0 

های حفاظتی،   فناوری
 ای  سیستمی و شبکه

61/1 641/0 
تا  621/0بین 

831/0 
865/0 897/0 556/0 256/0 

 628/0 23/4 مالحظات اخالقی
تا  621/0بین 

891/0 
721/0 823/0 630/0 169/0 

 628/0 23/4 اقتصاد
تا  714/0بین 

842/0 
804/0 799/0 625/0 161/0 

استثنائات و استفاده 
 منصفانه

76/1 604/0 
تا  553/0بین 

883/0 
875/0 949/0 505/0 224/0 

 یها مسائل و چالش
منابع مؤلف   حقمؤثر بر 

 یمتن یتالیجید
90/1 414/0 - - - - - 

 

از اعتبار مناسبی برخوردار هستند. بار  3/1ر از گتعاملی بزرگیری، بارهای   در ارزیابی پایایی مدل اندازه

، 171/1تا  137/1، سازه قراردادها و مجوزها بین 217/1تا  111/1ماهیت فضای دیجیتالی بین  عاملی سازه
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، سازه 231/1تا  123/1ها بین   ، سازه فعالیت کتابخانه213/1تا  131/1نی بین قانو ایه  سازه کاستی

تا  179/1سازه مالحظات اخالقی بین ، 119/1تا  179/1ای بین   های حفاظتی، سیستمی و شبکه  فناوری

قرار  111/1 تا 111/1و سازه استثنائات و استفاده منصفانه بین  137/1تا  293/1، سازه اقتصاد بین 139/1

این  .است 2/1باالی  کرونباخ آلفای بودن مناسب برای مالک مقداربیشتر است.  3/1ها از   دارند که تمام آن

مورد برای متغیرهای مکنون پژوهش حاضر صادق است. بنابراین، مناسب بودن وضعیت پایایی مدل 

است  2/1کیبی متغیرهای پژوهش نیز باالی شود. همچنین، مقدار مالک برای پایایی تر  گیری تأیید می  اندازه

گیری، روایی   های اندازه  معیار دوم در بررسی مدل گیری است.  های اندازه  دهنده سازگاری درونی مدل  که نشان

 311/1مؤلف منابع دیجیتالی متنی، بین   های حق  مسائل و چالشهمگراست که میانگین واریانس ابعاد متغیر 

سپس از معیار دیگری به نام  گیری است.  دهنده همسانی و اعتبار درونی مدل اندازه  ن نشاناست و ای 171/1تا 

الرکر برای آن مطرح شده است. روایی واگرا وقتی در  -کنیم. در اینجا معیار فورنل روایی واگرا استفاده می

تراکی بین آن سازه و برای هر سازه بیشتر از واریانس اش AVEسطح قابل قبول است که میزان جذر ضرایب 

 یها  سازه ی( تمامAVE)جذر  یقطر اصل ری، مقاد17 جدول سیمطابق با ماتر های دیگر در مدل باشد. سازه

مناسب و برازش خوب مدل  یواگرا ییامر روا نیاست که ا شتریها ب  آن انیم یپژوهش از مقدار همبستگ

ی انعکاسی نیز توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع گیر  کیفیت مدل اندازه .دهد  یرا نشان م یریگ  اندازه

(CV Comمحاسبه می )  ها مثبت   دهد، مقادیر همه شاخص  نشان می 17 طور که اطالعات جدول  شود. همان

 .گیری انعکاسی است  دهنده کیفیت مدل اندازه  است که نشان

 . ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر12جدول 

مالحظات  تصاداق استثنائات

 اخالقی

فناوری 

 حفاظتی

فعالیت 

 ها  کتابخانه

قراردادها و  ها  کاستی

 مجوزها

 ها  مؤلفه ماهیت

 ماهیت فضای دیجیتالی 640/0       

 قراردادها و مجوزها 293/0 715/0      

 های قانونی  کاستی 602/0 569/0 643/0     

 ها  هفعالیت کتابخان 613/0 436/0 611/0 695/0    

 های حفاظتی  فناوری 197/0 488/0 594/0 268/0 746/0   

 مالحظات اخالقی 260/0 02/0 256/0 446/0 264/0 783/0  

 اقتصاد 590/0 261/0 590/0 515/0 106/0 264/0 793/0 

استثنائات و استفاده  563/0 106/0 601/0 561/0 650/0 487/0 229/0 733/0

 منصفانه
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r( شاخص ضریب تعیین )1های ساختاری وجود دارد:   رای آزمون مدلسه معیار اصلی ب
 داری معنی( 7(؛ 2

(. 111. ، ص1939بین )محسنین و اسفیدانی،   ( شاخص افزونگی یا ارتباط پیش9ضرایب مسیر )بتا(؛ و 

ادها و قرارد یزا  مکنون درون یرهایمتغهای ضریب تعیین برای   دهد شاخص  نشان می 19طور که جدول   همان

. در ارتباط با در سطح قابل توجه است رهایمتغ ریسا یدر سطح متوسط و برا یمجوزها و مالحظات اخالق

دار بودن  یامر معن نیهستند که ا شتریب 31/1از  Z داری معنی بیضرا یتمام ضرایب مسیر )بتا(، داری معنی

در رابطه با  .سازد  یم دییدرصد تأ 31 اننیرا در سطح اطم ریها و متغ  مؤلفه انیها و روابط م پرسش یتمام

 یرهایهمه متغ یبرامحاسبه شده  Q2نیز مقادیر  (CV Red)یا اشتراک افزونگی  (Q2)بین   ارتباط پیش

 ییاند و مدل توانا  شده یمشاهده شده، خوب بازساز ریمقاد دهد،  یصفر است که نشان م یباال یمکنون انعکاس

 یآزمون کل یبرا .دار استرمناسب برخو تیفیاز ک یگفت مدل ساختار توان  یم ،یدارد. به عبارت ینیب  شیپ

( سه مقدار 112. ، ص7113) 1ون اوپن و شرودر -(، وتزلس، اودرکنGOFشاخص ) یمدل معادالت ساختار

اند.   نموده یمدل معرف یبرازش کل یبرا یمتوسط و قو ف،یضع ریرا به عنوان مقاد 91/1و  71/1، 11/1

مدل  یقو برازششده است که نشان از  171/1برازش مدل  گردد  ی، مالحظه م19ور که در جدول ط  همان

 قابل مشاهده است. 19های ساختاری در جدول   نتایج آزمون مدل دارد.

 های ساختاری  های آزمون مدل  . شاخص10جدول 

مقادیر  CV Red GoF ضرایب مسیر داری معنی (r2ضریب تعیین ) متغیر مکنون درون زا

 اشتراکی 

 430/0 212/0 797/24 679/0 ماهیت فضای دیجیتالی

 540/0 334/0 593/7 296/0 قراردادها و مجوزها

 430/0 104/0 029/41 824/0 های قانونی  کاستی

 484/0 257/0 418/39 621/0 ها  فعالیت کتابخانه

 556/0 252/0 263/6 501/0 ای  های حفاظتی، سیستمی و شبکه  فناوری

 630/0 09/0 548/4 207/0 مالحظات اخالقی

 625/0 201/0 625/33 178/0 اقتصاد

 505/0 103/0 214/37 682/0 استثنائات و استفاده منصفانه

مؤلف   های حق  برازش مدل مسائل و چالش

 منابع دیجیتالی متنی

520/0 

 

 
1. Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen 
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ان )سازه( و متغیر آشکار بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنه

افزار اسمارت پی ال اس  کند. در این پژوهش از نرم  )شاخص( مربوطه را طی فرایند تحلیل مسیر مشخص می

 هساز کیشاخص در رابطه با  کی یهر چه مقدار بار عاملبرای تعیین مقدار آن برای هر گویه استفاده شد. 

 زین یشتریب تیاهم یو دارا کند  یم فایآن سازه ا نییدر تب یشتریباشد، آن شاخص سهم ب شتریمشخص ب

بود، حذف  3/1ها کمتر از   هایی که مقدار عددی بار عاملی آن  در قسمت سنجش میزان بار عاملی، گویههست. 

ای که در ابتدا آمده، دارای بار عاملی   ، گویه13شده در جدول   های مشخص  در هر دسته از داده گردید.

 ، بار عاملی بیشتری دارد.1، و سپس گویه ث 3، از گویه چ 3ای مثال، در ستون اول گویه ث بیشتری است. بر

 مؤلف منابع دیجیتالی متنی بر حسب میزان بار عاملی های حق های مسائل و چالش  بندی گویه  . رتبه10جدول 

 X 0/7≤X<0/8 0/6≤X<0/7 0/5≤X<0/6≥0/8 مقدار

، 6، ث 4، چ 4ث  ها  مؤلفه

، 2، چ 4، ب 5ح 

 1، ج 8ح 

، ث 3، چ 4، ح 4، الف 3ب 

، 1، چ 6، پ 1، ث 2، ب 5

 2، ج 6، ت 2، ث 3ت 

، 1، ب 9، پ 4، پ 3، الف 3، ج 7، ث 3ح 

، الف 2، پ 1، الف 5، پ 5، الف 2، ت 3ث 

، 9، ح 7، ح 4، ت 33،  الف 1، ح 5، ت 9

 6، ح 1، پ 7الف 

، پ 7، پ 30الف 

، پ 32، الف 2، ح 32

 1ت ، 8، الف 33

 

 .تأیید شدمؤلف منابع دیجیتالی متنی به شکل زیر   های حق  های مسائل و چالش  در نهایت، مدل مؤلفه

 

 مؤلف منابع دیجیتالی متنی همراه با ضرایب مسیر های مؤثر بر حق. مدل مسائل و چالش2شکل 

مسائل و 
های حق چالش

مؤلف منابع 
 دیجیتالی متنی

 

 (908/0های قانونی )کاستی

 

تثنائات و استفاده منصفانه اس
(826/0) 

 (824/0ماهیت فضای دیجیتالی )

 

 (795/0ها )فعالیت کتابخانه

 
های حفاظتی، سیستمی و فناوری

 (709/0) ایشبکه

 

 (635/0اقتصاد )

 

 (544/0قراردادها و مجوزها )

 

 (455/0مالحظات اخالقی )
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مشاهده  7طور که در شکل   دهد. همان را نشان میضریب استاندارد شده مسیرها، شدت تأثیرات مسیرها 

 171/1در رتبه اول، استثنائات و استفاده منصفانه با  311/1های قانونی با ضریب مسیر   شود، سازه کاستی  می

در رتبه چهارم،  231/1ها با   خانهبدر رتبه سوم، فعالیت کتا 173/1در رتبه دوم، ماهیت فضای دیجیتالی با 

در رتبه ششم، قراردادها  111/1در رتبه پنجم، اقتصاد با  213/1ای با   حفاظتی، سیستمی و شبکه های  فناوری

 در رتبه هشتم تأثیرگذاری قرار دارند. 311/1در رتبه هفتم و مالحظات اخالقی با  133/1و مجوزها با 

 بحث

و  یریگ اندازه یها ده از مدلبا استفا یمتن یتالیجیمنابع دمؤلف   حقمؤثر بر  یها صحت مدل مسائل و چالش

سهولت به های مربوط به ماهیت فضای دیجیتالی به ترتیب اهمیت عبارتند از:  شاخص تأیید شد. یساختار

و  یسهولت دستبرد علم، کاربران متعدد نیبه طور همزمان در بمؤلف   حق یآثار دارا رمجازیغ یگذار اشتراک

 ینگرانها،  نهتوسط کتابخا تالیجید یحفاظت محتوا و حق تیابهام در مسئولی(، سرقت ادبی )ادب

 سهولتی، تالیجید یها  یدر عصر توسعه فناورمؤلف   حقبه  یاز عدم توجه کاف یآثار ادب دآورندگانیپد

لطمه به  جهیو انتشار آثار و در نت فیتحری، به نسبت متون چاپ یتالیجیاز متون د یبردار یو کپ یبردار نسخه

 یبررس مشکلی، تالیجید طیدر مح سندگانیاز نو یحقوق یها  تیحما یدگیچیپ، بار مؤلفو اعت یحقوق معنو

محل  قیدق ییشناسا عدم، الملل نیدر سطح ب رمجازیغ ریتکث امکان، منتشر شده یو اصالت محتوا تیسند

 .و منتشرکننده اثر دیتول

نشر  یها اشتراکات و تفاوت یبا بررس( همخوانی دارد که 1931این بخش از پژوهش با پژوهش ایرجی )

در نشر  عیو توز ریتکثر حوزه د یقابل توجه یها به وجود چالش ،یو هنر یآثار ادب یکیو نشر الکترون یسنت

 قیدق ییو شناسا صیتشخ دهنده،  خدمت نقش صاحبان اثر، اقتباس، یاز حقوق معنو انتیص ،یکیالکترون

تعداد نسخ در نشر  نییانتشار، تع نیمحل نخست نییتع ،رانبردا منتشرکنندگان و بهره آورندگان، دیپد تیهو

ی پی مجاز یدر فضا ییایجغراف یصاحبان اثر، در هم شکستن مرزها یبه منظور برآورد منافع ماد یکیالکترون

( که ضمن اشاره به انتقال اطالعات از طریق اینترنت و 7111برده است. همچنین با نتایج پژوهش کایاسالن )

( که به 7111مؤلف در این فضا اشاره دارد و وان )   سیار کوتاه در سراسر جهان به نقض حقدر زمانی ب

   ای و به کمک فناوری  های دیجیتالی به علت سهولت انتقال آثار به صورت شبکه  مؤلف کتابخانه   مشکالت حق

 دیجیتالی اشاره دارد، همخوانی دارد.

های  به ترتیب اهمیت عبارتند از: شرایط و محدودیتتأثیر قراردادها و مجوزها های مربوط به  شاخص

شود،   ها می  هایی برای کتابخانه  های صدور مجوز که منجر به محدودیت  و مدلمؤلف   حققراردادها و مجوزهای 
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از  مشکالت کسب مجوز، مطرح شده در قانون توسط مجوزهامؤلف   حقنشناختن استثنائات  تیبه رسم

 یها  نهیمختلف و هز یدشوار مذاکره با مالکان حقوق طیشرا) منابع کتابخانه نیجهت تأممؤلف   حقمالکان 

و  ییایها از نظر جغراف  و کتابخانه ،یفکر تیحقوق مالک نفعان یو ذ دآورندگانیپد نیب یتفاوت قراردادها(، باال

 (.مجوزها طیدر شرا یکپارچگیعدم ) صنعت نشر

   همخوانی دارد که با اشاره به مشکالت حق (7111های پژوهش وان ) خش از پژوهش با یافتهنتایج این ب

های دیجیتالی ضمن اشاره به این مسئله که نویسندگان آثار به تدریج کنترل آثار خود را از   مؤلف در کتابخانه

و  نییپا یا نهیمؤلف، با هز  ن حقاز مالکا توانند  یربران نمدارد که از سوی دیگر، کا  دهند، بیان می  دست می

  .رندیبازده باال، مجوز بگ

محدود شدن حقوق کتابخانه های قانونی به ترتیب اهمیت عبارتند از:  های مربوط به تأثیر کاستی شاخص

های  مدت از محتوا و در نتیجه ایجاد مشکل در توسعه کتابخانه )دسترسی، انتشار یا نگهداری طوالنی

های متفاوت و در طول زمان،  ثار در قالبآمؤلف   حقت مسائل حقوقی، مستعد تغییر بودن ( به علیجیتالید

ناشر و  نیب نشر قرارداد ، فقدانها در محیط دیجیتالی ابهام در نحوه اعمال و اجرای قوانین و پیگیری آن

 هنبود مادشفاف، ایران به صورت  مطابق عرف حقوقی اثر عرضه یا نشر و عدم تنظیم قرارداد گاندآورندیپد

و عدم  ینوآور یبرا فیضع طیشرا جادیا، ها نامه نیو آئمؤلف   حقدر قانون  یتالیجیدر خصوص آثار د یا  واحده

 یدشوار، آثار مجهول المالکمؤلف   حق تیوضع نییتع یدشوار، آثار خالقانه دیدر تول قیو تشو بیترغ

تر شدن دوره  یبه علت طوالن یکاهش قلمرو عموم، کالمال  مالکان آثار مجهول تیهو صیو تشخ یابی  مکان

 .آثارمؤلف   حق تیحما

ارتقاء نیافتن دارد که به  ی( همخوان1931) یرجیپژوهش ا جیبخش از پژوهش حاضر با نتا نیا یها افتهی

روزآمدی و کارآمدی قوانین کشور در این حوزه همگام با توسعه فناوری پی برده است؛ و همچنین نتایج 

 یها چالش جادیبر ا دیکه تأک (1931) یرحمانو (، 1937) یدیو سع ینیحس یو حاج یدیسعش پژوه

 .دارد یهمخواننیز دارند،  تالیجیدر عصر د یقانون یها یکاست جهیمتعدد در نت

به مسائل حفاظت  یتوجه  کمبه ترتیب اهمیت عبارتند از:  ها های مربوط به تأثیر فعالیت کتابخانه شاخص

حفاظت از محتوا در برابر استفاده  یها یدشوار(، مؤلف  فراداده حق اید عدم استفاده از ابر برچسب مانن) یفن

و  سندهیو انتقال محتوا بدون تأیید نو یساز  تالیجید یهاو فرایند ها استیبه علت سمؤلف   حق نقض، رمجازیغ

در  تیمحدود(، 1931 قانون 1ماده )ز اثر ا یتالیجید یا  نسخه جادیا یدر مجاز بودن کتابخانه برا ابهام، ناشر

روش  نییدر تع یدشوار، ها آن تیبه علت عدم مالکمؤلف   حق یبه آثار دارا یو ارائه دسترس یساز  تالیجید

 .مؤلف  حق تیضمن رعا یتالیجیاستفاده از منابع د یمناسب برا
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فکری را به عنوان یک که توجه به مالکیت ( 1913) یپژوهش ساالر نتایج این بخش از پژوهش با

منابع  یساز  تالیجیدآیا برای »سازی منابع ذکر کرده است و بیان کرده است که   محدودیت برای دیجیتال

ارائه  وی در این زمینه که یراهکار .دارد یهمخوان« است؟ ازین دآورندگانیپد ایکتابخانه، به مجوز ناشران 

اخذ  زیاستفاده منصفانه و ن یمنابع برا یذ مجوز از مالکان معنواخ یبرا یا    طرح و برنامه نیکرده است؛ تدو

 است. یتالیجیاستفاده منصفانه از منابع منتشره در کتابخانه د یبرا یمصوبات قانون

عبارتند از: نقض  تیاهم بیبه ترت یا  و شبکه یستمیس ،یحفاظت یها  یفناور ریمربوط به تأث یها شاخص

 یها  شبکه یتوسط اعضامؤلف   حقنقض (، DRMی )تالیجیحقوق د تیریفروش توسط مد نیاصل اول

 حق یاز آثار دارا یندورزدن اقدامات حفاظت ف یها ستمیس عیو توز جادی، ا(P2P) همتا  همتابه ای رینظ  ربهینظ

 در تیمحدود جادیو امؤلف   حقبا ارائه استثنائات   تالیجیحقوق د تیریمد یها  ستمیمؤلف، در تضاد بودن س 

 صی)تشخ یابیرد ستمیمؤلف، عدم وجود س  حق یبه منابع دارا یو دسترس عیانتشار، توز و،یآرش ،ینگهدار

  حق(، نقض رهیو غ یتجار ،یشخص ،ی)آموزش یهدف چه یکرده و برا یریرا بارگ یزیچه چ یچه کس نکهیا

در مرورگر و  مدرک شی)نمامؤلف   حقشده توسط  تیاثر حما کیموقت  ریمحسوب شدنِ بازتکثمؤلف 

منطقه  کیبه  یبردار نسخه یِمعنا که محدودساز نی)بد نترنتیشبکه متقابل ا تیخواندن محتوا(، و ماه

 کند(.  میرا سخت  ییایجغراف

 اند  که بیان داشته (1931) یدکی یلیو اسماع یپژوهش شاکرهای   یافتهبخش از پژوهش با  نیا جینتا

، دینما یم لیتعد یرا تا حد ائات استفاده آموزشیبان حق، عمالً استثنتوسط صاح یو حقوق یفن ریاعمال تداب

معتقدند که  یشناس نظران علم اطالعات و دانش از آن است که صاحب یحاک که (1933) یاسدپژوهش 

و کرده است  جادیامؤلف   حق نیقوان یبرا یرا از نظر حقوق یاطالعات و ارتباطات مشکالت نینو یها یفناور

استفاده منصفانه در  که معتقد است به دلیل درج حمایتهای فناورانه در آثار دیجیتالی،( 1931) یرحمان

 دارد. یهمخوان، ممکن نخواهد بود تالیجید یها یفناور قیاز طر تالیجیاز آثار د تیحما

با  ریافراد درگ یعبارتند از: کمبود آگاه تیاهم بیبه ترت یمالحظات اخالق ریمربوط به تأث یها شاخص

به صورت ناآگاهانه، نبود مؤلف   حقو نقض مؤلف   حق یو مجوزها نیمحتوا در مورد قوان عیو توز تیریمد

 یها  و مجازات یدستبرد علم قیمؤلف، مصاد  حق یالملل  نیب نیاز قوان یتالیجیدر مخاطبان آثار د یکاف یآگاه

حال،  نیآزاد و در ع یاز دسترس تیحما یراه    دوو ان کتابدار یاخالق یمسائل مربوط به کدها)مربوط به آن، 

 (.مؤلف  از حق تیحما

که بیان داشته است بین  دارد ی( همخوان7111اوالکا ) با نتایج پژوهش بخش از پژوهش نیا جینتا

تفاهم وجود دارد و نیز ضعف آموزشی در   مؤلف، ناآگاهی و سوء   کتابداران دانشگاهی کنیا در مورد قوانین حق
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نتایج با مؤلف وجود دارد و    تر کتابداران دانشگاهی در تالش برای مقابله با نقض حق  در سطح پایینبین کا

که بیان داشته است دانشجویان به عنوان کاربران فضای ( 1937) یدیو سع ینیحس  یو حاج یدیپژوهش سع

مؤلف آشنایی    ا با قوانین حقکنند؛ ام  مجازی گرچه به علل مختلفی قانون حق نشر را در این فضا رعایت نمی

 دانند، ناهمخوانی دارد.  اخالقی می دارند و نقض این قانون را عملی غیر

 جادیمالکان حقوق از ا یتیو نارضا یعبارتند از: نگران تیاهم بیبه ترت اقتصادمربوط به تأثیر  یها  شاخص

 یها ناشران از فروش کتاب اطیو احت امتناع، شدن بازار فروش فیها و ضع  توسط کتابخانه گانیرا یدسترس

آمدن  نییپا، جهت حفظ سهم بازار خود ،یتالیجیبه آثار د شانیها  کتاب لیتبد ایبه کتابخانه  یکیالکترون

در  رمجازیمتن کامل کتاب به صورت غ لیمؤلف به علت وجود فا یفروش اثر و لطمه به منافع ماد زانیم

 ی.تالیجید یاثر به علت تأثیر فناور   ذاریگ  متیبر ق حیکنترل صح عدم، نترنتیا

( که ضمن اشاره به خالءهای موجود در 1931های پژوهش رحمانی ) نتایج این بخش از پژوهش با یافته

 طیاز مح نانیعدم اطم لیآثار به دل دآورندگانیپدنظام حقوق مالکیت فکری در ایران، بیان کرده است 

 ، همخوانی دارد.ابزار ندارند نیا قیئه اثر خود از طربه ارا یلیتما نترنتیشبکه ا تالیجید

استفاده  سوء عبارتند از: تیاهم بیتأثیر استثنائات و استفاده منصفانه به ترت مربوط به یها شاخص

ی، استفاده آموزش ایبه علت در دسترس قرار گرفتن منابع بر اساس اصل استفاده منصفانه  گرانید یاحتمال

 طیآستانه الزامات واجد شرا نییتع مشکل، موارد تحت استفاده منصفانه نییجهت تعف مؤل  حققانون  ابهام

حق استفاده از استثنائات را  ییها ها و سازمان  استثنائات )چه کتابخانه یایمزا افتیکتابخانه جهت در یبرا

-CC یر تحت مجوزهااستفاده مجدد از اث مشکالتای،  کتابخانه نیو امانت ب یدر امانت فرد یدشوار، دارند؟(

BY نانیاطم عدم، (سندگانیاز زحمت نو رمنصفانهیو غ یتجار سوءاستفاده و دیجد یوهایاثر به ش دی)بازتول 

تحت  جادیقابل ا یها  تعداد نسخه نییدر تع ابهام، منصفانه بودن مصارف خاص نییکتابداران در مورد تع

مندشدن از   در بهره ابهامو  ستفاده منصفانها نیمحدود شدن و حذف قوان خطری، هدف نگهدار یاستثنا

 .تر  فرمت مناسب کیدر انتقال اثر به  یاستثناء با هدف نگهدار

که بیان کرده است استثنائات مختص  (1933) یاتیربیپژوهش شنتایج بخش از پژوهش با  نیا جینتا

قوق مالکیت ادبی و هنری فضای دیجیتالی مانند مجوز تکثیر موقت سبب شده است تا حمایت حداکثری از ح

 کاسته شود، همخوانی دارد.

ی، مسائل مربوط به تالیجیدر عصر د یقانون مشکالتبر  حوزه، نیدر ا شدهانجام  یها اکثر پژوهش دیتأک

مسائل بر  نیا یو تأثیر باال تیاهم هدهند استثنائات و پرداختن به آن، نشان ریو تفسماهیت فضای دیجیتالی 

 .کند یتأیید م یادیرا تا حد ز گفته  پیش یبند اولویتاست که  یتالیجیمنابع دمؤلف   حق
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 گیری   نتیجه

های  دیدگاه مدیران کتابخانهمنابع دیجیتالی متنی از مؤلف   حقهای  در این پژوهش، مسائل و چالش

نتیجه  توان های پژوهش حاضر می بر اساس یافتهشد.  و شناسایی های شهر تهران بررسی دیجیتالی دانشگاه

منابع دیجیتالی متنی وجود دارد که به ترتیب مؤلف   حقهای زیادی در مورد  که مسائل و چالشگرفت 

، استثنائات و های قانونی : کاستیهستندبندی  در هشت بخش به شرح زیر قابل دستهگذاری  اهمیت و تأثیر

ای،  های حفاظتی، سیستمی و شبکه ها، فناوری استفاده منصفانه، ماهیت فضای دیجیتالی، فعالیت کتابخانه

های فرعی و  است که در هر بخش، مسائل و چالش قابل ذکرمالحظات اخالقی. و اقتصاد، قراردادها و مجوزها 

 یها مدل مسائل و چالش ،یمدل معادالت ساختار یابیو ارز لیپس از تحل. در این پژوهش مرتبط ارائه شدند

ها در کل   اگرچه مسائل و چالش دهد یو ارائه شد که نشان م دییتأ یمتن یتالیجیمنابع دمؤلف   حقمؤثر بر 

های قانونی از دیگر عوامل   این موانع در بعد کاستی ،اما ؛مؤلف منابع دیجیتالی متنی وجود دارد   ابعاد حق

است دهنده این   مؤلف در کشور است و نشان  تر است که این ناشی از فقدان قانون جامع و کامل حق  ملموس

سازی منابع متنی مواجه   های دیجیتالی به شدت با مشکالت قانونی در زمینه دیجیتال  که مدیران کتابخانه

های دیجیتالی از توسعه و تداوم باز خواهند ماند. بدیهی است که   هستند. در صورت تداوم این مسئله، کتابخانه

 ازین ،یتالیجیدالعات و ارتباطات و منابع اطالعاتی های اط ه از فناوریشدن استفاد ریامروزه با گسترش و فراگ

های این   بنابراین، توجه به شاخص رد.وجود دا یقانون یها یمربوط به کاست یها به حل مسائل و چالش یمبرم

مؤلف آثار در    های حقوق کتابخانه به علت مسائل حقوقی، مستعد تغییر بودن حق  بعد از جمله محدودیت

ها در محیط دیجیتالی، فقدان   ت و در طول زمان، ابهام در نحوه و اجرای قوانین و پیگیری آنهای متفاو  قالب

ایران به  مطابق عرف حقوقی اثر عرضه یا نشر قرارداد نشر بین ناشر و پدیدآورندگان و عدم تنظیم قرارداد

، برای رفع ها نامه نیآئو مؤلف   حقدر قانون  یتالیجیدر خصوص آثار د یا  واحده هنبود مادصورت شفاف، 

 ها ضروری است.  چالش

منابع دیجیتالی را دچار مؤلف   حقهای پژوهش حاضر، برای بهبود وضعیتی که   با توجه به نتایج و یافته

 شود:  پیشنهادهای زیر ارائه میمشکل و بحران کرده است، 

 پیشنهادهای اجرائی: 

در متناسب با محیط دیجیتالی  ها و اجرای آن فنی گذاری و اجرائی، قانونهای کار  طراحی مجدد رویه

 .منافع حقوق دارندگان و منافع عموم( انیتعادل م ی)برقرار  مؤلف  توازن حق جادیا یراستا

 پیشنهادهای کاربردی: 

o ایران در محیط دیجیتالی.مؤلف   حق نیقوانسازی  و روزآمد یبازنگر 
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o منافع هر دو طرف یعنی مالکان حق و عموم  ،ناین قوانیای که  تدوین قوانین حمایتی به گونه

 باشد.داشته مردم را در نظر بگیرد و قابلیت اجرا در هر زمانی 

o مؤلف ایران.   روشن و واضح در قانون حق آورندگان به صورت تنظیم قرارداد نشر بین ناشر و پدید 

o آثار و  سازی البرای دیجیتمؤلف   حقریزی و اجرای طرحی جهت اخذ مجوز از مالکان  برنامه

 استفاده منصفانه.های دیجیتالی و  استفاده در کتابخانه

o ها نامه و آئینمؤلف   حققانون  رای در خصوص آثار دیجیتالی د وضع ماده واحده. 

o به وسیله قوانین و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی، تمامی توافقات و تدابیر فنی  دتوان  گذار می قانون

را که برخالف استثنائات استفاده مجاز است را مؤلف   حقمالکان  و حقوقی اعمال شده توسط

 اثر کند. بی

o .گسترش دامنه استثنائات و کاهش دایره انحصار مالکان حقوق فکری 

o  گذاری آثار در فضای دیجیتالی  در مورد اشتراکمؤلف   حقتحلیل و تفسیر استثنائات مجاز وارد بر

 .و رفع ابهامات موجود در این حوزه

o ویژه  ی به تالیجیحقوق د تیریمد  نظام ینظر گرفتن استثنائات و منافع عموم در طراح در

 افزارهای مرتبط با آن. نرم

o غیرمجاز مانند  برداری توجه بیشتر به مسائل حفاظت فنی در راستای کنترل دسترسی و نسخه

و نظام ردیابی  1لیاستفاده از پروتکل انتقال فرامتنی امنیتی، استفاده از شناساگر شیء دیجیتا

 .داریرب نسخه

o  در میان مدیران و کارکنان مؤلف   حقآموزش و پیشنهاد راهکارهایی در مورد مقابله با نقض

 .های دیجیتالی کتابخانه

o  المللی،  ویژه مسائل مربوط به قوانین بین )به  های دیجیتالی کتابخانه درمؤلف   حقآموزش مسائل

 کاربران و مخاطبان آثار دیجیتالی. در میان ای مربوط به آن(ه مصادیق دستبرد علمی و مجازات

o مؤلف.  های ملی حمایت از حق ایجاد اتحادیه و انجمن 

o در راستای گسترش  پیوستن به قرارداد برنالمللی و  بینهای  تدوین و اجرای طرحی برای همکاری

 .در سطح جهانی ایرانی حمایت از آثار

 

 
1. DOI: Digital Object Identifier 
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 سپاسگزاری

 .شود می سپاسگزاری حاضر از پژوهش معنوی حمایت خاطر دانشگاه تهران به وهشیپژ محترم معاونت از

 شود. همچنین از داوران گمنام تشکر و قدردانی می

 منابع
. یشناس متخصصان علم اطالعات و دانش دگاهیاز د یو ارتباط یاطالعات نینو یها یو فناورمؤلف   حق(. 3194فاطمه ) ،یاسد

 .. دانشگاه الزهرایشناس و روان یتی. دانشکده علوم تربیشناس د. رشته علم اطالعات و دانشارش یکارشناس نامه انیپا

 یحقوق یبه نگران ی: پاسخ3148از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان  تیقانون حما 8(. ماده 3191محمد ) زاده، یافشار، زهره؛ قائم

. ص(. 2)37 ،یرسان و اطالع ی: کتابداریپژوه و نسخه ویآرش ،یکتابدار. یآموزش-یعموم تالیجید یها مؤسسان کتابخانه

341-321. 

 یکوهبنان یزدی انیشکوه ریو ام یمطلب وشی. دارکیدر نشر الکترون یفکر تیحقوق مالک گاهی(. جا3191سادات ) یبشر ،یامام

. تهران: نشر ادکا یرسراس شیهما نیهفتم یها و مسائل: مجموعه مقاله کردهای: روکینشر الکترون شیهما)گردآورندگان(. 

 .کتابدار

و  اتی. گروه حقوق. دانشکده الهارشد یکارشناس نامه  انی. پابریسا یفضا یاز مسائل حقوق یبرخ ی. بررس(3190) ایرؤ ،یانصار

 .سبزوار -معلم تی. دانشگاه تربیمعارف اسالم

ارشد.  یکارشناس دوره نامه انیپا. رانیا یو هنر یدبا تیدر نظام حقوق مالک کیاز نشر الکترون تیمطالعه حما(. 3196جواد ) ،یرجیا

 .دانشگاه قم یدانشگاه سی. پردیفکر تیگروه حقوق مالک

 یکوهبنان یزدی انیشکوه ریو ام یمطلب وشیها. دار در کتابخانه یکیالکترون یها  کتاب یحقوق یها (. جنبه3191) نبیز ،یپاپ

. تهران: نشر ادکا یسراسر شیهما نیهفتم یها و مسائل: مجموعه مقاله کردهای: روکینشر الکترون شیهما)گردآورندگان(. 

 .کتابدار

 شنهادییایران: ارائه الگوی پ یبر حقوق مؤلفان در جمهوری اسالم دیکأحق مؤلف در فضای سایبری با ت(. 3194زینب ) ،یپاپ

. یشناس گروه علم اطالعات و دانش ساله دکتری.. رها نامه پایان یها در سامانه مل نامه جهت اجرای حقوق سایبر مؤلفان پایان

 .قات تهرانیدانشگاه آزاد، واحد علوم و تحق

 و کتابداری ملی مطالعات. ایران دیجیتالی های کتابخانه در الکترونیکی منابع آوری فراهم(. 3191) حمیدرضا رادفر، ؛نجال حریری،

 (.99)25 ،اطالعات دهی  سازمان

 ریو ام یمطلب وشیها. دار ها و چالش نگرش کردها،ی: روکی(. نشر الکترون3191) یمجتب ،یارمخت ؛نیحس دیس نسب، ینیحس

 شیهما نیهفتم یها و مسائل: مجموعه مقاله کردهای: روکینشر الکترون شیهما)گردآورندگان(.  یکوهبنان یزدی انیشکوه

 .تهران: نشر کتابدار ادکا. یسراسر

. یفکر تیارشد. گروه حقوق مالک یدوره کارشناس نامه انیپا .یاجتماع یها در شبکه یفکر از آثار تیحما(. 3195فاطمه ) ،یاطیخ

 .دانشکده حقوق. دانشگاه قم
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ارشد.  یکارشناس نامه  انی. پاآنبا استفاده از  یو هنر یاز آثار ادب تی( و حماDRM) تالیجید تیرینظام مد(. 3190سحر ) ،یرحمان

 .. دانشگاه قمیاسیس گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم

 .47- 57ص.  (.51)34، ره آورد نور تال،یجید طیدر محمؤلف   حق ی(. بررس3194سهراب ) ،یرستم

ارشد. گروه حقوق. دانشکده حقوق  یکارشناس نامه  انیپا .نترنتیا یدر فضا یفکر تینقض مالک یبررس(. 3192) دیعبدالرش ،یرسول

 ی.حد تهران مرکزوا ی. دانشگاه آزاد اسالمیاسیو علوم س

در  ییها  فراگام ،یلوردیها و مخاطرات. ترجمه عباس گ  : فرصتیاطالعات یو فقرا کی(. عصر الکترون3177) ستوفریکر ،ینسکیلیزا

 یو خدمات علم یرسان . تهران: مرکز اطالعوستهیپ یرسان اطالع یالملل نیکنفرانس ب نینوزدهممقاالت  دهی: گزیرسان اطالع

 ی.جهاد سازندگ

به  یبا نگاه یتالیجیکتابخانه د یبه سو یها در گذر از کتابخانه سنت  کتابخانه یتیریها و مسائل مد (. چالش3189محمود ) ،یساالر

 .97-332ص.  (.2)31،یرسان  و اطالع یکتابدار یپژوهش -یفصلنامه علم. رانیا

 یفصلنامه کتابدارآن.  یریگیو پ یریشگیپ یکارها و راه یبه دستبرد علم ی(. نگاه3189) ییرزایزهرا م؛ عیستوده، هاجر؛ نجمه، رف

 .230 -228 (.4)31 ،یرسان و اطالع

. نترنتیعوامل مؤثر بر نقض قانون حق نشر توسط کاربران ا ی(. بررس3192صبا ) ،یدیاله؛ سع حجت ،ینیحس یحاج نا؛یس ،یدیسع

 .52- 63ص.(. 2)8 ،یفصلنامه اخالق در علوم و فناور

از ابربرچسب  یریگ بهره تیوضع ی(. بررس3191اشرف ) ،ییطباطبا مهر ینق ؛نسا ،ییحامد؛ رضا ،یحافظ پوریعل ؛یهست ،یسهراب

)گردآورندگان(.  یکوهبنان یزدی انیشکوه ریو ام یمطلب وشی. داریکتابدار یالملل نیو ب یمل اتینشر یها در وبگاه تیرا یکپ

 .. تهران: نشر کتابدارادکا یسراسر شیهما نیهفتم یها عه مقالهو مسائل: مجمو کردهایرو: کینشر الکترون شیهما

دانش  یپژوهش -یدوفصلنامه علمها.   ها و فرصت چالش ؛یو هنر یآثار ادب یگذار  (. اشتراک3192) دیسع با،یحب ا؛زهر ،یشاکر

 .3 -33ص. (. 3)2 ،یحقوق مدن

 یپژوهش -یفصلنامه علم. یمجاز طیو حقوق مرتبط در مح یرو هن یادب تیاز مالک تی(. حما3186) وسفیخلج،  ؛محمود ،یصادق

 .335-346. (. ص35)4 ،یحقوق اسالم

 .225-253. (. ص3)7 ،یقیمطالعات حقوق تطب. تالیجیمؤلف در کتابخانه د   (. حق3195زهره ) ،یافشارقوچان ؛نیحس ،ییصفا

آثار  تیاز حقوق مالک یالملل نیب تیدر حما رانیا یها چالشو  گاهی(. جا3194فروزان ) ،یاسالم، محمد؛ اکرم نیمحمود؛ مع ،یعباس

 .33 -46. ص. 9 ،یفکر تیحقوق مالک نامه  ژهیو .یفصلنامه حقوق پزشک. یو هنر یادب

و  نید هینشر. کیالکترون ینگار ها. مطالعه روزنامه ها و فرصت چالش ک،ی(. نشر الکترون3186) هیمرض ،یشارق د؛یحم ان،یعبدالله

 .311 -351(. ص. 13)34. ارتباطات

. تهران: پژوهشگاه یو بهروز رسول یپورنق ایرؤترجمه . تالیجیدر عصر د یفکر تیمؤلف: مالک  با حق ییآشنا(. 3196) یبتان ن،یکل

 .: چاپاررانیاطالعات ا یعلوم و فناو

افزار   : به کمک نرمیمربعات جزئحداقل  کردیبر رو یمبتن یمعادالت ساختار .(3191) میمحمدرح ،یدانیاسف ؛اریشهر ن،یمحسن

Smart-PLS. تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر. 

 .317-364 (. ص.2)38 ،فصلنامه کتاب تال،یجید طیمؤلف در مح   حق (.3186) وشیدار ،یمطلب
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 انیشکوه ریو ام یمطلب وشی. دارینترنتیا یها در فروشگاه کیتوسعه نشر الکترون یها  ی(. استراتژ3191) السادات میمر ،یدریرحیم

 یسراسر شیهما نیهفتم یها و مسائل: مجموعه مقاله کردهایرو :کینشر الکترون شیهما)گردآورندگان(.  یکوهبنان یزدی

 .. تهران: نشر کتابدار46ص. ادکا.

دستبرد  قیدمشهد با مصا پیام نورارشد دانشگاه  یکارشناس انیدانشجو ییآشنا زانیم یبررس(. 3191) هیذاکر، مرض س؛یان ،یریم

)گردآورندگان(.  یکوهبنان یزدی انیشکوه ریو ام یمطلب وشی. دارکینشر الکترون یدر فضامؤلف   حق نیو قوان یعلم

 .. تهران: نشر کتابدار46. ص.ادکا یسراسر شیهما نیهفتم یها مقاله مجموعهو مسائل:  کردهایرو: کینشر الکترون شیهما

 .. تهران: چاپاریصنعت تیمؤلف و مالک   : حقیفکر تیحقوق مالک(. 3198) رضایعل ،ینوروز
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